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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – 

etap I” w zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

1. Ja, niżej podpisany/a1............................................................................................................................. 
                                                                                                     (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w .................................................................................................................................... 
                                                                                      (miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ......................................................................... 

PESEL ...............................    nr telefonu .................................., adres e-mail .................................... 

 

2. Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................ 
                                                                                                     (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w .................................................................................................................................... 
                                                                                      (miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ......................................................................... 

PESEL ...............................    nr telefonu .................................., adres e-mail .................................... 
 

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz 

Deklaracji Uczestnictwa (do pobrania ze strony www.krasnystaw.pl, zakładka: Fotowoltaika dla mieszkańców). 

 

 

deklaruję udział w projekcie realizowanym przez Miasto Krasnystaw polegającym na montażu instalacji 

fotowoltaicznej o mocy ………….. kW, na nieruchomości stanowiącej moją własność/współwłasność2, 

położonej w Krasnymstawie przy ul. ……...……….……………..……….………… nr działki ……..…... 

                                                                                     (ulica i nr domu) 

Ponadto deklaruję montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na3:  

a)      budynku mieszkalnym              budynku gospodarczym             gruncie 

zgodnie z założeniem projektu koncepcyjnego opracowanego w 2019 r. przez firmę zewnętrzną, 

 lub 

b)      budynku mieszkalnym              budynku gospodarczym             gruncie 

odstępując od założeń projektu koncepcyjnego opracowanego w 2019 r. przez firmę zewnętrzną  

z powodu ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
2 Podkreślić właściwe. 
3 Zaznaczyć właściwe: W przypadku lokalizacji zgodnej z projektem koncepcyjnym wybrać punkt a), w przypadku zmiany   

lokalizacji wybrać punkt b). 

 

http://www.krasnystaw.pl/
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Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do zawarcia z Miastem Krasnystaw umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych 

zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Umowa będzie zwarta przez 

właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Wzór umowy dostępny jest na stronie 

www.krasnystaw.pl w dedykowanej zakładce: „Fotowoltaika dla mieszkańców”. 
 

2. Zobowiązuję się do wpłacenia kwoty wkładu własnego w wysokości ok. …………..…. zł  

w wyznaczonych terminach na rachunek bankowy nr 74 8200 0008 2001 0000 0417 0061 

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie : 

        -   I rata w wysokości ok. 50% tj. ……………….. zł w terminie do 30 września 2022 r., podając  

w tytule przelewu „Fotowoltaika adres nieruchomości”, 

        - II rata w wysokości różnicy pomiędzy ostateczną kwotą wkładu własnego wynikającą  

z przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego postępowania przetargowego a I ratą. 

Termin płatności - po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze 

wykonawcy zadania. 
 

3. W budynku, na  potrzeby którego będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna4: 

   nie jest prowadzona bądź zarejestrowana działalność gospodarcza, 

   jest prowadzona bądź zarejestrowana działalność gospodarcza, 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wyodrębnić z budynku mieszkalnego 

powierzchnię do tego przeznaczoną. Po wyodrębnieniu powierzchni kwota wkładu własnego zostanie 

wyliczona indywidualne.  

Ponadto w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach projektu będzie dostarczała 

energię elektryczną nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, ale również na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.  

Zobowiązuję się do złożenia na wezwanie Urzędu Miasta Krasnystaw poniższych dokumentów: 

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

- kopii zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pozyskanej pomocy  

de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art.37 ust.1 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 743). 

- informacji w formie oświadczenia, niezbędnej do określenia wysokości pomocy de minimis odnoszącej 

się do procentowego udziału rozliczanej energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej działalności  

w stosunku do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym. 
 

4. Budynek, w którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest wyposażony w4: 

                                 jednofazową instalację                 trójfazową instalację  
 

 

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego 

projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1781). 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (właściciela / wszystkich 

współwłaścicieli): 

 

..................................................                 ..................................................          
(data i podpis)                                                          (data i podpis)                                                 

 
4 Zaznaczyć właściwe. 

http://www.krasnystaw.pl/
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą ul. Plac 3 Maja 29,  

22-300 Krasnystaw, tel. (82) 576-21-57, fax. (82) 576-23-77, email: miasto@krasnystaw.pl, 

reprezentowane przez Burmistrza Krasnegostawu. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu pn. „Montaż 

instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I” w zakresie 

dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj. co do zasady 10 lat.  

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać  

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zawarcia umowy. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów 

informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:miasto@krasnystaw.pl

